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Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Som lokal folketingskandidat burde du måske reservere plads  
i både Fanø Posten og Hjerting Posten allerede nu.  
Dine konkurrenter er begyndt at kontakte os.
 
Effektiv annoncering:
Sommeroplag på alt 19.000
Læses af cirka 40.000 vælgere* 
Med demokratirabat  
 
Kontakt:
mail@fanoeposten.dk
 
Er du i tvivl om noget, så ring 75 47 09 99  
mellem kl. 8 og 12
 
* Estimat ud fra 2,1 person  
per husstand / sommerhus

De Radikale har udskrevet valg

Morten Schøler, 44, 
er ny bureauchef og 
ejerrådgiver for Sol 
og Strand på Fanø

Ny bureauchef hos  
Sol og Strand Fanø

ERHVERV – Sol og Strand 
har igen fået ny bureau-
chef og ejerrådgiver. Han 
hedder Morten Schøler, er 
44 år og kommer til Sol og 
Strand med solid leder- og 
kundeerfaring i baglom-
men efter at have været 
butikschef hos Yousee i Es-
bjerg i 15 år. Nu er han ryk-
ket over vandet – og glæder 
sig til for alvor at lære både 
Fanø, sommerhusejerne på 
Fanø og hele turisterhver-
vet at kende.

”Esbjerg og Fanø er to 
forskellige ting, men vi er 
stadig sammen om den 
særlig kultur, der findes 
i Sydvestjylland. Og det 
handler blandt andet om, at 
vi gør meget op i at service-
re hinanden og de mange 
turister, der hvert år kom-
mer til Vestkysten og Fanø. 
Vi lever af god service – og 
af den fantastisk natur, vi 
bor midt i. Og af de gode 
oplevelser, turisterne kan 
få, mens de er på ferie hos 
os. Det er ikke en ting, der 
er ny eller fremmed for mig. 
For jeg har som butikschef 

været vant til at drive en 
servicevirksomhed og stå 
ansigt til ansigt med kun-
der. Det kommer jeg i høj 
grad også til at gøre hos Sol 
og Strand,” siger Morten 
Schøler.

Ud over at være bureau-
chef for Sol og Strand er 
Morten Schøler også ejer-
rådgiver og daglig kontakt 
til ejerne af de private som-
merhuse, der lejes ud på 
Fanø.

”Jeg er selv husejer, og 
jeg vedligeholder og reno-
verer løbende på mit eget 
hus. Og sammen med vores 
serviceteknikere og andre 
samarbejdspartnere kom-
mer vi løbende med gode 
tilbud til, hvordan vi kan 

optimere de sommerhuse 
og ferieboliger på Fanø, 
som vi lejer ud – så husejer-
nes også får den optimale 
indtjening på at leje deres 
hus ud, når det sker gen-
nem Sol og Strand. Det er 
absolut også en spændende 
udfordring, som jeg glæ-
der mig til at tage op. Jeg 
har allerede mødt mange 
af vores sommerhusejere, 
og jeg ser frem til at møde 
alle, der har et spørgsmål 
eller ønsker en dialog om, 
hvordan vi kan hjælpe med 
til at skabe den udlejning, 
det bedst matcher den en-
kelte sommerhusejer og det 
hus, de har,” siger Morten 
Schøler.

-fina

Morten Schøler foran bureauets kontor på Postvejen i Rindby. 
Foto: Presse.

John ’Louis’ Sørensen tabte 
i sag om bagvaskelse
RETSLIGT – VVS-mester 
John ’Louis’ Sørensen er 
ved Retten i Esbjerg ble-
vet idømt en bøde på 5000 
kroner for bagvaskelse af 
Erik Nørreby, Hanne Thys-
sen og Dennis Feldberg 
for deres ageren, da Da-
nibo ved Hanne Thyssen 
støttede Fanø Vesterlands 
ejendomsfond med tre mil-
lioner kroner til købet af 
Fanøgård på Storetoft. 

Han skal desuden betale 
de tre personer 10.000 kro-
ner i tort hver samt sags-
omkostninger på tre gange 
6166 kroner, i alt 53.498 kro-
ner. Han anker ikke dom-
men til Landsretten.

”Jeg accepterer det, men 
jeg har 500 støtter, inklusi-
ve rideklubben. Jeg er lige-
glad med, hvad det koster. 
Det skal ikke være sådan, 
at ’de store på Fanø’ styrer 
alt, hvad der sker på Fanø,” 
siger han.

Erik Nørreby (V) er til-
freds med dommen.

”Jeg håber virkelig, at 
den giver andre stof til ef-
tertanke, og at de, der ud-
taler sig i pressen, skriver 
læserbreve og debatterer på 
de sociale medier, tænker 
sig om en ekstra gang.”

”Debatten bliver mere 
og mere rå. Vi burde kun-
ne udveksle synspunkter 
uden at nedgøre hinanden 
og komme med urigtige 
påstande. Jeg håber, denne 

sag kan være med til at 
dæmpe tonen.”

Sagen fik store konse-
kvenser, da der kom et 
opslag på Facebook om, at 
de tres advokat havde bedt 
Fanø Ugeblad beklage at 
have bragt John Sørensens 
læserbrev med injurierne. 
V manglede syv stemmer i 
at få det tredje byrådsmed-
lem.

-fina

John ’Louis’ Sørensen, der er en passioneret samler af gamle 
biler, anker ikke dommen. Foto: Fanø Posten.

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03


